
Grootmoeder bakt ze bruin
Er is vreugde en leed in de bladenwereld. Laat ik met
het plezier beginnen. Er is een nieuw tijdschrift uit,
waar ik al heel lang op wacht. Erik J. Tak sr., de olijke
bladenmaker, vertelt blijmoedig dat hij ons met
zijn Over Vroeger (zo heet het blad) wil ‘laten genie-
ten van leuke artikelen over het recente toen’. Op de
omslag staat Hans Wiegel. Hij lacht ons reeds toe.
In het blad zit hij met een andere bekende politicus
van vroeger, een gezellige slijmbal, te schransen.
Verder worden herinneringen opgehaald aan de
bruiloft van Beatrix en Claus, natuurlijk mag Cruyff
niet ontbreken en er is, jazeker, een kookrubriek.
Een zekere kok, Tichelaar genaamd, zet waarachtig
geen spruitjes op. Toch kwam de gezonde lucht van
deze groente ons in de Brunawinkel tegemoet. Ik
moest me beheersen anders had ik 4,99 Euro neer-
geteld voor de kaneelstok. Daar krijg je Over Vroeger
bij cadeau. Ach, wie kent ze niet van de kermis.
Mama, krijg ik een kaneelstok, mama, krijg ik een
kaneelstok etc. Als je nou je mond niet houdt, dan
krijg je een pets. En die kreeg ik. Ach, vroeger.
Heerlijke tijd. Het kwijnende Brabant Cultureel
moet ook die kant uit. Een schijfje nieuwe oeroude
Sint-Janskoek bij bc. De juiste smaak van vóór de
oorlog is kortgeleden ontdekt door een van de Bos-
sche koeckenbackers, die het patent heeft op eeu-
wenoude koeck uit grootmoeders tijd. Ach, vroeger.
Paardenvijgen op straat, tetanus, besmet drinkwa-
ter, cholera, de romantische Dieze, ratten, etc. Maar
gelukkig was er de onvolprezen Bossche koeck,
gezoden en wel.
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Vroeger. D’n contente mensch, met eega en

burgemeester, maakt een toertje door de stad.

(Foto: Stadsarchief, G. Simon)
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